Condições para realizar a exposição
- Informar nome, razão social, endereço
completo e CNPJ bem como indicar um
responsável legal.
- Arcar com o frete e cuidar de todos os
trâmites burocráticos do transporte.

Acesse o nosso site e confira o
catálogo completo

- Responsabilizar-se pela conservação da
exposição, mantendo em perfeito estado
os painéis ou quadros, não os expondo a
vento, sol e calor excessivo, sob pena de
responder por perdas e danos.
- Arcar com despesas relativas a divulgação,
organização da exposição e demais eventos
vinculados.
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- Utilizar a barra de logos determinada,
sempre mencionando o Instituto como corealizador.

Principais contrapartidas:
- Responsabilização por danos durante
todo o período de exibição da exposição na
instituição.
- Divulgação da exposição em mídias
locais (jornais, sites etc.) e redes sociais
institucionais.
- Registro da exposição mostrando
visitantes. Essas imagens serão usadas
nas mídias do Instituto Martius-Staden.

Acompanhe nossas redes sociais:
facebook.com/martiusstaden
instagram.com/martiusstaden

EXPOSIÇÕES
As exposições itinerantes fazem parte da
missão do Instituto Martius-Staden em
divulgar os documentos históricos e as
obras raras de seu acervo sobre a imigração alemã, contribuindo com a difusão
do intercâmbio cultural entre o Brasil e
os povos de língua alemã. Além disso, a
tecnologia contemporânea possibilita a
exibição de exposições em ambientes virtuais, da mesma forma que expande o conhecimento para públicos em diferentes
regiões do país.
É por isso que oferecemos em nosso site
diversas mostras virtuais. As exposições
instigam seus visitantes a conhecer o Instituto e os materiais que salvaguardamos,
incentivando pesquisadores e demais interessados nas temáticas abordadas.

1. “Wunderschön: as maravilhosas viagens de
Arabella e Irani” (viajantes e pesquisadores
alemães no século XIX)
Exposição itinerante composta de 20 painéis ilustrados, um questionário didático e uma versão virtual
imersiva com informações adicionais e conteúdo interativo. O público-alvo são estudantes e jovens.

5. “Viagem por uma São Paulo alemã: do
primeiro assentamento a 1930”
Exposição em 28 telas que apresenta a um público geral
a história da imigração alemã para São Paulo, contando
sobre a vida social, cultural, econômica e política desses
imigrantes. São homenageados os alemães que ajudaram
a construir a cidade.
6. “Imigração ao Brasil pelo sistema de
parcerias”
Mostra em 24 painéis ilustrados que conta a história das
fazendas de café e do sistema de parceria introduzido
pelo senador Vergueiro no interior de São Paulo.

2. “Viagem de Spix e Martius pelo Brasil”
Mostra que traz detalhes
sobre o Brasil do século XIX
e destaca a impressionante
viagem de 10.000 km dos
naturalistas alemães. No
total são 21 painéis com
textos e imagens coloridas
para um público geral.

7. “Visconde de Porto Seguro: Pai da História
do Brasil”
Mostra em 13 telas sobre a obra e a vida do historiador
Francisco Adolfo de Varnhagen (Visconde de Porto
Seguro).
8. “Curt Nimuendajú”
Exposição fotográfica sobre a vida do etnólogo alemão
Curt Unckel, elaborada pela professora Elena Welper.

3. “Entre as gentes antropófagas: O livro de
Hans Staden de 1557”
Reimpressão de uma exposição do Museu de Wolfhagen
(Alemanha), que conta em 18 banners a história de
Hans Staden, primeiro alemão a escrever sobre suas
experiências no Brasil, no século XVI.
O Instituto Martius-Staden realiza o
empréstimo de diversas exposições, tendo como
objetivo contribuir com entidades parceiras e
ampliar o repertório cultural da população.

4. “Fritz Müller: príncipe dos observadores”
Exposição que conta em 20 painéis a vida e a obra do
biólogo alemão que comprovou a teoria da evolução
de Charles Darwin em Santa Catarina, no século XIX.

9. “Expedições Garbe: pai & filho”
Fotografias extremamente intensas que reúnem as
diversas viagens da família Garbe pelos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Bahia.

Para obter mais informações sobre as mostras disponibilizadas ou realizar uma de nossas exposições, entre em contato conosco:

contato@martiusstaden.org.br • +55 11 – 3747.9222

